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T454

Canllawiau ynghylch llenwi’r ffurflen gais 
Dramor am Dystysgrif Cydnabod Rhyw

Deddf Cydnabod Rhyw 2004 

Dim ond ar gyfer ymgeiswyr y maent wedi newid eu rhyw yn ffurfiol dan 
gyfraith gwlad neu diriogaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig

Pwrpas y ddogfen hon yw cynorthwyo ymgeiswyr am Dystysgrif Cydnabod Rhyw y maent 
yn ymgeisio ar y sail bod eu rhyw gaffaeledig wedi cael ei chydnabod dan gyfraith ‘gwlad 
neu diriogaeth gymeradwy’.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos bod eu rhyw gaffaeledig wedi cael ei chydnabod dan 
gyfraith gwlad neu diriogaeth gymeradwy (mewn rhai gwledydd, megis UDA, gwahanol 
daleithiau, yn hytrach na’r wlad gyfan, sy’n gyfrifol am gydnabod rhyw gaffaeledig).  Os 
oes modd i chi wneud hyn, byddwch yn gymwys i gael Tystysgrif Cydnabod Rhyw yn y 
DU yn awtomatig.  Os cofrestrwyd eich genedigaeth yn y DU, byddwch yn gymwys i gael 
tystysgrif geni newydd hefyd.

Os ydych chi wedi cael eich cydnabod dan gyfraith gwlad nad yw’n cael ei chynnwys 
yn rhestr y gwledydd a’r tiriogaethau cymeradwy, ni fydd modd i chi wneud cais dan y 
weithdrefn hon.  Ceir gwahanol ffurflen ar gyfer y ceisiadau hynny. 

Cyn llenwi’r ffurflen, argymhellwn eich bod yn darllen dogfen ‘Y Canllawiau Cyffredinol i 
Bob Defnyddiwr’ (Y Canllawiau Cyffredinol) er mwyn sicrhau eich bod yn ymwybodol o 
ganlyniadau ymgeisio am Dystysgrif Cydnabod Rhyw a’r dewisiadau sydd ar gael i chi, yn 
enwedig os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil.

Mae pob adran yn y Nodiadau Cyfarwyddyd hyn yn nodi pa wybodaeth y dylech ei 
chynnwys yn yr adran gyfatebol yn y ffurflen.  Dylai’r nodiadau hyn ateb y rhan fwyaf o’r 
cwestiynau sydd gennych am y ffurflen gais.  Argymhellwn eich bod yn darllen y nodiadau 
perthnasol cyn i chi lenwi pob adran o’r ffurflen.  Os byddwch yn ei chael hi’n anodd 
llenwi’r ffurflen gais ar eich pen eich hun, gallech ofyn i ffrind neu i rywun o sefydliad 
cymorth eich helpu, neu mae modd i chi ffonio tîm gweinyddol y Panel Cydnabod Rhyw 
(PCRh) ar 0300 123 4503.
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3.

O wneud cais, mae’r wybodaeth yn y cyhoeddiad hwn ar gael mewn ffurfiau amgen.  
Cysylltwch â thîm gweinyddol PCRh ar 0300 123 4503 neu grpenquiries@hmcts.gsi.gov.uk 

Rhaid i chi lenwi adrannau  1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 a NAILL AI adran 3 NEU adran 4, pa un 
bynnag sy’n berthnasol i chi, ac adrannau 7 neu 8 os ydych yn briod neu mewn partneriaeth 
sifil.

1. Eich manylion cyswllt 

Mae’r adran hon yn gofyn i chi ddarparu’r wybodaeth sylfaenol y bydd angen i’r Panel 
Cydnabod Rhyw (PCRh neu’r Panel) a’r Cofrestrydd Cyffredinol (sy’n gyfrifol am gofrestru 
genedigaethau a phriodasau a rhoi tystysgrifau geni a phriodas) ei chael er mwyn gohebu 
gyda chi am ddatblygiad eich cais.  Dim ond pan fydd angen iddo wneud hynny y bydd y tîm 
gweinyddol PCRh yn cysylltu â chi:  er mwyn cydnabod eich cais, er mwyn eich hysbysu o 
benderfyniad, ac yn ôl yr angen, er mwyn gofyn am ragor o wybodaeth.

Rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym sut y byddai’n well gennych i ni gysylltu â chi os 
bydd gennym unrhyw gwestiynau (e.e.  drwy’r post, e-bost neu dros y ffôn).  Fodd bynnag, 
hyd yn oed os byddwch yn dewis bod rhywun yn cysylltu â chi trwy e-bost neu dros y 
ffôn, bydd gofyn i ni gael cyfeiriad post o hyd oherwydd y bydd angen i ni ddychwelyd eich 
dogfennau gwreiddiol atoch ac anfon Tystysgrif Cydnabod Rhyw atoch os bydd eich cais yn 
llwyddiannus.  Yn ogystal, bydd angen i ni gysylltu â chi am eich cais ac os byddwn yn cael 
anhawster wrth gael gafael arnoch gan ddefnyddio’r dull yr ydych yn ei ffafrio, byddwn yn 
ysgrifennu atoch i’ch cyfeiriad post gan ddarparu’r wybodaeth berthnasol am eich cais. 

Cwestiynau Nodiadau
1.1 
Y teitl sy’n well gennych 
(Mr, Mrs, Miss, Ms, Dr ac 
ati). 

Nodwch y teitl yr ydych yn dymuno i ni ei ddefnyddio.

1.2
Enw llawn yr ydych yn 
dymuno i ni ei ddefnyddio 
pan fyddwn yn cysylltu â 
chi.

Dywedwch wrthym yr enw yr ydych yn dymuno i ni ei 
ddefnyddio yn yr holl ohebiaeth.
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1.3
Cyfeiriad post (ar 
gyfer yr holl ohebiaeth 
ysgrifenedig).

Defnyddir y cyfeiriad post hwn ar gyfer yr holl ohebiaeth pan 
fydd angen i ni anfon dogfennau gwreiddiol neu swyddogol 
i chi (e.e.  er mwyn dychwelyd eich trwydded yrru neu er 
mwyn anfon penderfyniad y Panel atoch, gan gynnwys 
Tystysgrif Cydnabod Rhyw os byddwch yn llwyddiannus).  Os 
ydych yn dymuno, mae modd ei ddefnyddio ar gyfer yr holl 
ohebiaeth.

Nid oes yn rhaid i’r cyfeiriad hwn fod yn gyfeiriad eich 
cartref.  Gallwch ddefnyddio unrhyw gyfeiriad er mwyn cael 
gohebiaeth drwy’r post, yr unig beth y bydd angen i chi ei 
sicrhau yw ei fod yn ddiogel ac y bydd modd i chi gasglu eich 
post oddi yno yn rheolaidd.

1.4 
Sut fyddech yn dymuno 
i ni gysylltu â chi os 
bydd gennym ni unrhyw 
gwestiynau?

A fyddech gystal â dewis y dull cysylltu yr ydych yn ei ffafrio.  
Pryd bynnag y bo modd, bydd tîm gweinyddol y Panel yn 
defnyddio’r dull hwn.  Os na fydd modd i ni gysylltu â chi 
gan ddefnyddio’r dull hwn, byddwn yn ysgrifennu atoch i’r 
cyfeiriad a ddarparwyd gennych. 

1.5 
Rhif ffôn cyswllt yn ystod 
y dydd a’r amseroedd pan 
fyddwch ar gael ar y rhif 
hwn (os ydych yn dymuno 
i ni gysylltu â chi dros y 
ffôn).

Dylech lenwi hwn os ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi 
dros y ffôn yn bennaf.  Dylech nodi rhif lle y byddwch ar gael 
rhwng 9am a 5pm, gan roi gwybod i ni pryd fyddai’r amser 
gorau i ffonio.

1.6 
Cyfeiriad e-bost      (os 
ydych yn dymuno i ni 
gysylltu â chi trwy e-bost).  
Cofiwch nad oes modd 
sicrhau bod e-bost yn 
ddiogel.

Os ydych yn dymuno i ni gysylltu â chi trwy e-bost yn 
bennaf, nodwch eich cyfeiriad e-bost yn eglur yma.
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1.7 
Os oes modd, rhestrwch 
unrhyw ddyddiadau pan na 
fyddwch ar gael am unrhyw 
gyfnodau y maent dros 
wythnos o hyd yn ystod y 
chwe mis nesaf.

Yn gyffredinol, bydd gofyn i staff tîm gweinyddol PCRh gael 
ymateb i ymholiadau cyn pen 28 diwrnod.  Fodd bynnag, 
rydym yn gwerthfawrogi na fydd modd gwneud hyn os 
byddwch i ffwrdd.  Felly, hoffem i chi wneud nodyn yn y 
blwch hwn o unrhyw gyfnodau y maent dros wythnos o hyd, 
pan na fyddwch ar gael yn ystod y chwe mis o’r adeg pan 
fyddwch yn cyflwyno eich ffurflen gais.

Ar ôl i chi gyflwyno eich cais, os bydd yn rhaid i chi fynd i 
ffwrdd am fwy nag wythnos ar y tro, dylech gysylltu â thîm 
gweinyddol PCRh er mwyn rhoi gwybod iddynt.

2. Eich manylion personol

Byddwn yn gofyn am dri darn o wybodaeth yn yr adran hon: 

•	 Yr enwau yr ydych yn dymuno iddynt gael eu cofnodi ar eich Tystysgrif Cydnabod 
Rhyw.

•	 Cyfrinair ar gyfer eich cais er mwyn ein helpu i ddiogelu eich preifatrwydd. 

•	 Eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych yn dymuno i ni hysbysu Cyllid a Thollau EM 
(CthEM) os bydd eich cais yn llwyddiannus. 

A. Yr enwau yr ydych yn dymuno iddynt gael eu cofnodi ar eich Tystysgrif 
Cydnabod Rhyw os byddwch yn llwyddiannus

Rydym yn gofyn i chi ddweud wrthym yr enwau yr ydych yn dymuno iddynt gael eu cofnodi 
ar eich Tystysgrif Cydnabod Rhyw, oherwydd y gallai’r rhain fod yn wahanol i’r enwau a 
nodwyd gennych yn Adran 1 uchod. 

Mae’r pwyntiau allweddol i’w cofio wrth gadarnhau’r enwau yr ydych yn dymuno iddynt 
ymddangos ar eich Tystysgrif Cydnabod Rhyw fel a ganlyn: 

•	 Dylai’r enw y byddwch yn ei ddewis fod yr enw yr ydych yn dymuno cael eich galw 
yn barhaol yn eich rhyw gyfreithiol newydd. 

•	 Cofnodir yr enw(au) cyntaf sy’n ymddangos ar eich Tystysgrif Cydnabod Rhyw 
yn y Gofrestr Cydnabod Rhyw.  Gallai’r cyfenw sy’n ymddangos ar eich Tystysgrif 
Cydnabod Rhyw gael ei gofnodi yn y Gofrestr Cydnabod Rhyw NEU fe allech 
drefnu bod y cyfenw o’ch tystysgrif geni (neu’ch cofnod mabwysiadu) gwreiddiol 
yn cael ei gofnodi yn y Gofrestr Cydnabod Rhyw.  Cedwir y gofrestr hon gan y 
Cofrestrydd Cyffredinol ac fe’i defnyddir yn yr un ffordd â’r Gofrestr Fabwysiadu er 
mwyn galluogi’r Cofrestrydd Cyffredinol i gyhoeddi tystysgrifau geni newydd heb 
newid y cofnod gwreiddiol yn y Gofrestr Genedigaethau.  Mae modd gweld rhagor 
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o fanylion am y broses o sicrhau tystysgrif geni newydd (gan gynnwys manylion y 
Gofrestr Cydnabod Rhyw) yn ‘Y Canllawiau Cyffredinol’.  Neu, gallwch gysylltu â 
Swyddfa’r Cofrestrydd Cyffredinol (Cofnodion Cenedlaethol yr Alban yn yr Alban) yn 
uniongyrchol.  Bydd y staff yno yn gallu eich cynorthwyo gyda’r holl ymholiadau y 
maent yn ymwneud â’ch tystysgrif geni newydd.

•	 Yr enw(au) cyntaf a’r cyfenw a gofnodir yn y Gofrestr Cydnabod Rhyw fydd yr 
enwau a ddangosir ar dystysgrif geni newydd.  Ar ôl sicrhau cydnabyddiaeth rhyw, 
bydd Swyddfa’r Cofrestrydd Cyffredinol perthnasol yn cysylltu â chi ac yn esbonio’r 
dewisiadau o ran eich tystysgrif geni a chofnodi cyfenwau. 

SYLWER: Os ydych chi eisoes wedi newid eich enw trwy gyfrwng dogfen newid enw neu 
weithred newid enw, neu os ydych chi wedi gwneud cais trwy Gofnodion Cenedlaethol yr 
Alban (NRS) yn yr Alban i gofrestru enw, ac rydych yn dymuno ei newid eto fel rhan o’r 
broses cydnabod rhyw, bydd angen i chi lenwi dogfen newid enw neu weithred newid enw 
arall neu wneud cais arall i NRS cyn i chi wneud cais am Dystysgrif Cydnabod Rhyw. 

Cwestiynau Nodiadau
2.1 
Cyfenw yr ydych yn dymuno iddo gael ei 
gofnodi ar Dystysgrif Cydnabod Rhyw.

Bydd y cyfenw y byddwch yn ei nodi yma 
yn ymddangos ar y Dystysgrif Cydnabod 
Rhyw ac fe allai gael ei gofnodi yn y Gofrestr 
Cydnabod Rhyw ac ymddangos ar unrhyw 
dystysgrif geni newydd, oni bai eich bod 
yn cofrestru’r cyfenw yn eich cofnod 
genedigaeth. 

2.2 
Enw(au) cyntaf yr ydych yn dymuno 
iddo/iddynt gael eu cofnodi ar Dystysgrif 
Cydnabod Rhyw. 

Bydd yr enw(au) cyntaf y byddwch yn ei 
gofnodi/eu cofnodi yma yn cael eu cofnodi 
ar y Dystysgrif Cydnabod Rhyw, yn y 
Gofrestr Cydnabod Rhyw ac ar unrhyw 
dystysgrif geni newydd a roddir i chi o 
ganlyniad. 
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B.Cyfrinair ar gyfer eich cais er mwyn ein helpu i ddiogelu eich preifatrwydd 

Rydym yn gwybod bod y wybodaeth yn y cais hwn yn sensitif.  Os byddwch yn ffonio tîm 
gweinyddol PCRh neu Swyddfa’r Cofrestrydd Cyffredinol (Cofnodion Cenedlaethol yr Alban 
yn yr Alban) gydag ymholiad, gofynnir am eich cyfrinair cyn y rhoddir unrhyw wybodaeth i 
chi. 

Cwestiynau Nodiadau
2.3
Cyfrinair (rhwng 6 a 10 llythyren).

Dylai’ch cyfrinair fod yn unrhyw air rhwng 
chwech a deg llythyren, y mae’n hawdd i 
chi ei gofio.  Ni ddylai’r cyfrinair gynnwys 
unrhyw rifau, bylchau na nodau, ac eithrio 
llythrennau. 

2.4
Pam bod hwn yn arwyddocaol i chi?

Bydd angen i chi esbonio pam bod y cyfrinair 
a ddewiswyd gennych yn arwyddocaol i 
chi, felly os byddwch yn ei anghofio, bydd 
modd i ni roi cliw i chi er mwyn eich helpu 
i’w gofio.  Er enghraifft, efallai y byddwch 
yn dewis “Bobbie” fel eich cyfrinair.  
Os byddwch yn ei anghofio, bydd tîm 
gweinyddol PCRh yn eich atgoffa eich bod 
wedi nodi ‘enw fy nghwningen’ yn yr adran 
hon.

C.  Eich rhif Yswiriant Gwladol os ydych yn dymuno i ni hysbysu Cyllid a 
Thollau EM (CThEM) os bydd eich cais yn llwyddiannus 

Os bydd eich cais yn llwyddiannus ac os ydych chi wedi byw neu dalu treth yn y DU, neu 
os ydych chi wedi hawlio budd-daliadau, credydau treth neu bensiwn, bydd angen i chi 
hysbysu’r awdurdodau perthnasol.  Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod CThEM ac unrhyw 
sefydliad sy’n talu budd-daliadau neu gredydau treth i chi (gallai hwn fod yr Adran Gwaith 
a Phensiynau (DWP), yr Asiantaeth Nawdd Cymdeithasol yng Ngogledd Iwerddon neu 
Asiantaeth y Cyn-filwyr) yn cael eu hysbysu.

Os na fyddwch yn hysbysu’r sefydliadau perthnasol eich bod wedi cael Tystysgrif Cydnabod 
Rhyw lawn, efallai y bydd canlyniadau andwyol.  Am wybodaeth bellach, gweler y 
canllawiau cyffredinol.

Er mwyn ei gwneud yn haws i chi, os byddwch yn llwyddiannus, mae’r Panel Cydnabod 
Rhyw yn fodlon hysbysu CThEM sy’n dal eich cofnodion Yswiriant Gwladol, a byddant yn 
trosglwyddo’r wybodaeth i’r darparwr(darparwyr) budd-daliadau perthnasol.  Er mwyn ein 
galluogi i wneud hyn, bydd angen i ni gael eich rhif Yswiriant Gwladol.



Tudalen 7

Cwestiynau Nodiadau
2.5
Nodwch eich rhif Yswiriant Gwladol yma. 

Mae modd i chi weld eich rhif Yswiriant 
Gwladol ar eich Cerdyn Yswiriant Gwladol, 
ar slip cyflog neu ar y rhan fwyaf o ffurflenni 
treth megis P45 neu P60.  Os nad ydych yn 
gwybod eich rhif Yswiriant Gwladol neu os 
na allwch ei gofio, cysylltwch â CThEM ar 
0845 91 57006.

Sylwer mai dim ond er mwyn diweddaru 
eich cofnodion treth, credyd treth a budd-
daliadau y bydd y wybodaeth hon yn cael ei 
darparu.  Ni chaiff ei defnyddio at unrhyw 
ddiben arall.

2.6 
Ticiwch yma os nad ydych yn dymuno i’r 
Panel drosglwyddo’r wybodaeth hon.

Dylech roi tic yn y blwch hwn os byddai’n 
well gennych pe na bai tîm gweinyddol PCRh 
yn hysbysu CThEM os byddwch yn cael 
Tystysgrif Cydnabod Rhyw lawn.

Cofiwch bod yn rhaid i chi roi gwybod i 
CThEM os bydd eich cais yn llwyddiannus, 
a fydd yn golygu anfon eich Tystysgrif 
Cydnabod Rhyw a’ch rhif Yswiriant Gwladol 
atynt.

Efallai y bydd canlyniadau andwyol os na 
fyddwch yn hysbysu CThEM eich bod wedi 
cael Tystysgrif Cydnabod Rhyw lawn.

Ar ôl i CThEM gael gwybod am eich cais llwyddiannus (naill ai gennych chi neu gan dîm 
gweinyddol PCRh), anfonir hysbysiad atoch er mwyn cadarnhau bod eich cofnodion 
Yswiriant Gwladol, treth, credydau treth, budd-daliadau a phensiwn wedi cael eu diweddaru.  
Anfonir y cadarnhad hwn atoch i’r cyfeiriad a nodir yng nghofnodion CThEM.  Gallai 
hwn fod yn wahanol i’r cyfeiriad a nodwyd gennych yn adran 1.3.  Efallai y byddwch yn 
dymuno cysylltu â CThEM ar 03000 554331 i sicrhau bod ganddynt eich enw a’ch cyfeiriad 
diweddaraf.  Os ydych wedi dewis bod y Panel Cydnabod Rhyw yn hysbysu CThEM, ni fydd 
y llythyr cadarnhad gan CThEM yn sôn pam bod eich cofnodion wedi cael eu diweddaru 
ac ni fydd yn cyfeirio at eich cais neu’ch Tystysgrif Cydnabod Rhyw mewn unrhyw ffordd.  
Os byddwch yn dewis hysbysu CThEM eich hun, bydd angen iddynt weld eich Tystysgrif 
Cydnabod Rhyw wrth gwrs, ac yna, byddant yn ei dychwelyd atoch. 
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3. Gwybodaeth cofrestru genedigaeth ar gyfer genedigaethau a 
gofrestrwyd yn y DU 

Os cofrestrwyd eich genedigaeth yn y DU (neu gan wasanaeth cofrestru y Lluoedd, neu 
gydag Uchel Gomisiwn neu Gonswl Prydeinig, neu dan ddarpariaethau Morio Masnachol 
neu Hedfan Sifil), bydd angen i chi ddarparu manylion cofrestru eich genedigaeth yn yr adran 
hon.

Mae gofyn cael manylion cofrestru eich genedigaeth oherwydd y byddant yn galluogi’r Panel 
a’r Cofrestrydd Cyffredinol i ddilysu eich cais, ac os byddwch yn cael cydnabyddiaeth yn eich 
rhyw gaffaeledig, byddant yn eu galluogi i greu’r cofnod hwnnw, a fydd yn eich galluogi chi i 
gael tystysgrif geni newydd.

A fyddech gystal â darparu manylion cofrestru eich genedigaeth fel y’u cofnodir ar eich 
tystysgrif geni neu’ch tystysgrif mabwysiadu.  Po fwyaf o wybodaeth y byddwch yn ei nodi 
yma, yr hawsaf y bydd hi i ni brosesu eich cais.  Yn ogystal, mae gofyn i ni gael eich tystysgrif 
geni lawn wreiddiol neu gopi ardystiedig ohoni.  Ar ôl cael eich cais, bydd  tîm gweinyddol 
PCRh yn cadarnhau eich manylion gyda’r Cofrestrydd Cyffredinol perthnasol er mwyn 
sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sy’n angenrheidiol ar gyfer y broses cydnabod rhyw.

Os cofrestrwyd eich genedigaeth y tu allan i’r Deyrnas Unedig, dylech ddarparu manylion 
cofrestru eich genedigaeth yn adran 4. 

Cwestiynau Nodiadau
3.1
Eich cyfenw fel y’i cofnodir ar eich 
tystysgrif geni neu fabwysiadu. 

Bydd y wybodaeth hon, ynghyd â’r manylion eraill y 
byddwch yn eu darparu, yn cynorthwyo’r Cofrestrydd 
Cyffredinol i ddod o hyd i’ch cofnod geni gwreiddiol.  
Ni chofnodir cyfenw plentyn mewn rhai cofnodion 
geni, pan fyddai’n cael ei gymryd ar y pryd y byddai 
cyfenw y rhiant(rhieni) yn cael ei ddefnyddio.  Os yw 
hyn wedi digwydd yn yr achos hwn, a fyddech gystal 
â nodi cyfenw’r rhiant(rhieni).
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3.2
Eich enw(au) cyntaf fel y’i cofnodir/
y’u cofnodir ar eich tystysgrif geni 
neu fabwysiadu. 

Rhestrir y rhain yn llawn ar eich tystysgrif geni 
neu fabwysiadu.  Ni fydd eich enw gwreiddiol 
yn ymddangos mewn unrhyw ohebiaeth nac ar 
Dystysgrif Cydnabod Rhyw (oni bai eich bod wedi 
cadw eich enw gwreiddiol).  Os bydd eich cais yn 
llwyddiannus, o wneud cais, byddwch yn cael llythyr 
yn nodi’ch enw gwreiddiol a’r ffaith eich bod yn cael 
eich cydnabod yn eich rhyw gyfreithiol newydd nawr, 
gydag enw newydd (pan fo hynny’n berthnasol).  
Efallai y bydd y llythyr hwn yn ddefnyddiol i chi wrth 
brofi mai chi yw chi, ond nid hwn fydd y Dystysgrif 
Cydnabod Rhyw.  Bydd y dystysgrif yn ddogfen ar 
wahân, a dim ond yr enwau yr ydych wedi dweud yr 
ydych yn dymuno iddynt gael eu defnyddio yn adran 
2 uchod, fydd yn cael eu cynnwys arni. 

3.3
Rhyw fel y’i nodir ar eich tystysgrif 
geni neu fabwysiadu.

A fyddech gystal â rhoi tic wrth ymyl y rhyw a 
gofrestrwyd ar eich cyfer ar eich genedigaeth. 

3.4
Dyddiad geni

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd eich dyddiad 
geni a manylion eraill eich tystysgrif geni bresennol 
yn ymddangos ar Dystysgrif Cydnabod Rhyw ac ar 
dystysgrif geni newydd.  Rhaid i chi nodi’r dyddiad 
geni fel y mae’n ymddangos ar eich tystysgrif geni 
neu fabwysiadu.  Nid oes modd i chi newid hwn.

3.5
Man geni.

Bydd y wybodaeth hon yn cynorthwyo’r Cofrestrydd 
Cyffredinol i ddod o hyd i’ch cofnod geni, a bydd 
yn ymddangos ar unrhyw dystysgrif geni newydd a 
gyhoeddir.

Cwestiynau Nodiadau
3.6
Cyfenw y tad, os y’i rhestrwyd

Os cofnodir manylion eich tad ar eich tystysgrif geni 
neu fabwysiadu, dylech eu nodi yma. 

3.7
Enwau cyntaf y tad, os y’u 
rhestrwyd

Bydd hyn yn galluogi’r Cofrestrydd Cyffredinol i 
gadarnhau bod ganddynt y cofnod geni cywir. 

3.8
Cyfenw’r fam cyn priodi.

Bydd enwau eich mam yn ymddangos ar yr holl 
dystysgrifau geni a mabwysiadu.  Bydd yn galluogi’r 
Cofrestrydd Cyffredinol i gadarnhau eu bod wedi dod 
o hyd i’r cofnod geni neu fabwysiadu cywir.
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3.9
Enwau cyntaf y fam. 

Bydd hyn yn galluogi’r Cofrestrydd Cyffredinol i 
gadarnhau eu bod wedi dod o hyd i’r cofnod geni neu 
fabwysiadu cywir. 

3.10
Os ydych yn gwybod eich bod wedi 
cael eich mabwysiadu yn y Deyrnas 
Unedig, ticiwch yma. 

Mae cofnodion geni unigolion y maent wedi cael 
eu mabwysiadu, neu gofnodion geni y rhai y 
cofrestrwyd eu genedigaethau mewn gwlad dramor 
gan wasanaeth cofrestru y Lluoedd, neu gydag 
Uchel Gomisiwn neu Gonswl Prydeinig, neu dan 
ddarpariaethau Morio Masnachol neu Hedfan Sifil, yn 
ymddangos ar gofrestrau ar wahân 

3.11
Os cofrestrwyd eich genedigaeth 
gan wasanaeth cofrestru y Lluoedd, 
neu gydag Uchel Gomisiwn 
neu Gonswl Prydeinig, neu dan 
ddarpariaethau Morio Masnachol 
neu Hedfan Sifil, ticiwch yma. 

Bydd yn helpu’r Cofrestrydd Cyffredinol perthnasol i 
ddod o hyd i’ch cofnod geni os byddwch yn nodi trwy 
roi tic yn y blychau priodol a yw’r naill amod neu’r 
llall, neu’r ddau ohonynt, yn berthnasol i chi. 

4. Gwybodaeth cofrestru genedigaeth ar gyfer genedigaethau a 
gofrestrwyd y tu allan i’r DU

Os cofrestrwyd eich genedigaeth y tu allan i’r DU (mewn geiriau eraill, os cofrestrwyd eich 
genedigaeth mewn unrhyw wlad nad yw’n rhan o’r DU ac ni chafodd ei chofrestru gan 
wasanaeth cofrestru y Lluoedd, neu gydag Uchel Gomisiwn neu Gonswl Prydeinig, neu dan 
ddarpariaethau Morio Masnachol neu Hedfan Sifil), rhaid i chi lenwi’r adran hon os ydych yn 
dymuno gwneud cais am Dystysgrif Cydnabod Rhyw yn y DU.

Rhaid i chi ddarparu tystysgrif geni wreiddiol neu gadarnhad swyddogol arall o’ch dyddiad 
geni a’ch rhyw ar eich genedigaeth, yn ogystal â’r wybodaeth y gofynnir amdani yn y blychau 
isod.

Mae modd i unrhyw un y caiff eu cais ei gymeradwyo gan Banel Cydnabod Rhyw y DU gael 
Tystysgrif Cydnabod Rhyw y DU lawn neu interim.  Fodd bynnag, os na chofrestrwyd eich 
genedigaeth yn y Deyrnas Unedig, ni chaiff cofnod ei wneud yn y Gofrestr Cydnabod Rhyw 
ac ni fyddwch yn gymwys i gael tystysgrif geni y DU. 

Er mwyn rhoi Tystysgrif Cydnabod Rhyw, rhaid bod y Panel Cydnabod Rhyw yn fodlon mai 
chi yw chi a bod y wybodaeth yr ydych wedi’i rhoi yn y rhan hon o’r ffurflen yn gywir.  Dyna 
pam ein bod yn gofyn i chi ddarparu eich tystysgrif geni wreiddiol neu gadarnhad swyddogol 
arall o’ch dyddiad geni a’ch rhyw ar eich genedigaeth. 



Tudalen 11

Cwestiynau Nodiadau
4.1 
Eich cyfenw fel y’i cofnodir ar eich 
tystysgrif geni neu fabwysiadu. 

Mae angen i’r Panel Cydnabod Rhyw gofnodi eich 
enw fel y’i cofrestrwyd yn wreiddiol. 

4.2
Eich enw(au) cyntaf fel y’i/y’u 
cofnodir ar eich tystysgrif geni neu 
fabwysiadu. 

Rhestrir y rhain yn llawn ar eich tystysgrif geni 
neu fabwysiadu.  Ni fydd eich enw gwreiddiol 
yn ymddangos mewn unrhyw ohebiaeth nac ar 
Dystysgrif Cydnabod Rhyw (oni bai eich bod wedi 
cadw eich enw gwreiddiol).  Os bydd eich cais yn 
llwyddiannus, o wneud cais, byddwch yn cael llythyr 
yn nodi’ch enw gwreiddiol a’r ffaith eich bod yn cael 
eich cydnabod yn eich rhyw gyfreithiol newydd nawr, 
gydag enw newydd (pan fo hynny’n berthnasol).  
Efallai y bydd y llythyr hwn yn ddefnyddiol i chi wrth 
brofi mai chi yw chi, ond nid hwn fydd y Dystysgrif 
Cydnabod Rhyw.  Bydd y dystysgrif yn ddogfen ar 
wahân, a dim ond yr enwau yr ydych wedi dweud yr 
ydych yn dymuno iddynt gael eu defnyddio yn adran 
2 uchod, fydd yn cael eu cynnwys arni. 

4.3
Rhyw fel y’i nodir ar eich tystysgrif 
geni neu fabwysiadu. 

Yma, dylech roi tic wrth ymyl y rhyw a gofrestrwyd 
ar eich cyfer ar eich genedigaeth.

4.4
Dyddiad geni. 

Os byddwch yn llwyddiannus, bydd eich dyddiad geni 
a manylion eraill eich tystysgrif geni bresennol yn 
ymddangos ar Dystysgrif Cydnabod Rhyw.  Rhaid i 
chi nodi’r dyddiad geni fel y mae’n ymddangos ar eich 
tystysgrif geni neu fabwysiadu.  Nid oes modd i chi 
newid hwn. 

4.5
Gwlad neu diriogaeth lle y 
cofrestrwyd yr enedigaeth.

Dylech nodi enw’r wlad neu’r diriogaeth lle y 
cofrestrwyd eich genedigaeth. 

Os nad oes modd i chi ddarparu darnau penodol o wybodaeth neu ddogfennaeth swyddogol 
o’ch dyddiad geni a’ch rhyw ar eich genedigaeth, dylech ddefnyddio’r blwch ar ddiwedd 
adran 4 er mwyn esbonio pam.  Er enghraifft, pan fo hynny’n berthnasol, defnyddiwch y 
blwch hwn er mwyn esbonio’ch statws mewn perthynas â lloches.  Os bydd angen mwy o le 
arnoch, a fyddech gystal â pharhau ar dudalen ar wahân, a’i hanfon gyda’ch pecyn ymgeisio.
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5. Cydnabyddiaeth dramor 

Os yw’ch rhyw gaffaeledig wedi cael ei chydnabod mewn un o’r gwledydd neu’r tiriogaethau 
cymeradwy, bydd angen i chi ddarparu tystiolaeth er mwyn profi hyn.  Mae’r ffordd y 
mae gwledydd ar y rhestr yn cydnabod rhyw gaffaeledig yn amrywio o wlad i wlad.  Bydd 
dogfennaeth swyddogol, megis tystysgrif geni (ynghyd â’r hen dystysgrif geni), tystysgrif geni 
ddiwygiedig sy’n dangos newid o ran rhyw, gorchymyn llys, cofnod cydnabod sy’n cyfateb â 
Thystysgrif Cydnabod Rhyw, neu gopi o gofnod mewn cofrestr sy’n cael ei chynnal dan gyfraith 
y wlad neu’r diriogaeth gymeradwy sy’n profi eich bod wedi cael cydnabyddiaeth.

Rhaid i chi ddarparu dogfennau gwreiddiol neu gopïau ardystiedig pryd bynnag y bo modd, a 
byddwn yn dychwelyd y rhain i chi drwy’r post brys. 

Cwestiynau Nodiadau
5.1
Ym mha wlad neu diriogaeth yr ydych chi 
wedi cael eich cydnabod gan y gyfraith yn 
eich rhyw gaffaeledig? 

Bydd angen i chi nodi gwlad neu diriogaeth 
sy’n ymddangos yn rhestr y gwledydd a’r 
tiriogaethau cymeradwy.  Rhaid bod eich 
rhyw gaffaeledig wedi cael ei chydnabod 
dan gyfraith y wlad neu’r diriogaeth hon 
ac mae’n rhaid eich bod yn gallu darparu 
tystiolaeth o gydnabyddiaeth gyfreithiol. 

5.2
Beth oedd dyddiad eich cydnabyddiaeth?

Bydd hyn yn helpu’r Panel i roi’r dystysgrif 
gywir i chi. 

Sylwer:  Os ydych yn dymuno darparu tystiolaeth ar gyfer eich cais y mae angen ei 
chyfieithu i’r Saesneg, bydd PCRh yn mynnu eich bod yn darparu dogfennau wedi’u cyfieithu 
yn swyddogol er mwyn cynorthwyo eich cais. 

6. Manylion yr unigolyn sy’n llofnodi eich Datganiad Statudol 
Cydnabod Rhyw 

Mae datganiad statudol yn ddatganiad ysgrifenedig o’r ffeithiau, y mae’r unigolyn sy’n ei 
wneud yn datgan o ddifrif ei fod yn wir gerbron unigolyn wedi’u hawdurdodi i roi llw.  Mae 
gofyn i chi ddarparu datganiad statudol a gymeradwywyd gan PCRh, sy’n gwneud sawl 
datganiad am eich amgylchiadau a’ch cais.  Diben hyn yw sicrhau eich bod yn bodloni’r meini 
prawf er mwyn rhoi Tystysgrif Cydnabod Rhyw.  

Bydd y math o ddatganiad statudol y byddwch yn ei lenwi yn dibynnu ar y cwestiwn 
ynghylch a ydych yn sengl, yn briod neu mewn partneriaeth sifil ar hyn o bryd.  Rhaid i chi 
lenwi un o blith tri datganiad statudol y Panel:



Tudalen 13

•	 Mae T467 ar gyfer pobl sengl

•	 Mae T466 ar gyfer y rhai y maent yn briod ar hyn o bryd ac

•	 Mae T468 ar gyfer y rhai y maent mewn partneriaeth sifil ar hyn o bryd.  

Os nad ydych yn siŵr pa ddatganiad statudol i’w lenwi, dylech holi aelod o dîm gweinyddol y 
Panel.

Rydym wedi darparu templed safonol ar gyfer pob un o’r datganiadau statudol.  Mae’n 
cynnwys yr holl ddatganiadau y bydd angen i chi eu gwneud.  A fyddech gystal â sicrhau eich 
bod yn llenwi neu’n dileu’r holl adrannau perthnasol yn y datganiad statudol cywir ar gyfer 
eich sefyllfa chi.

Ar ôl i chi lenwi’r datganiad statudol ac rydych yn fodlon ei fod yn cynrychioli’r gwir, bydd 
angen i chi ei lofnodi o flaen unigolyn a awdurdodwyd i roi llw.

Rhaid gwneud y datganiad statudol gerbron unigolyn y maent wedi cael eu hawdurdodi 
i roi llw yn y wlad yr ydych yn byw ynddi.  Mae Atwrneiod neu Notarïaid Cyhoeddus yn 
enghreifftiau o bobl y byddent yn dderbyniol ar gyfer gwledydd y tu allan i’r DU.

Os ydych yn ei chael hi’n anodd teithio i weld un o’r unigolion awdurdodedig hyn yn y wlad 
yr ydych yn byw ynddi, dylech gysylltu â swyddfa conswl Prydain eich gwlad, a dylent fod yn 
gallu eich cynghori.

Yn adrannau 6.1 – 6.5 y ffurflen gais, dylech ddarparu manylion y datganiad statudol a’r 
unigolyn y gwnaethpwyd y datganiad ger eu bron. 

Gwybodaeth bellach yr ymgeisydd

Cwestiynau Nodiadau
6.6 
A ydych yn briod ar hyn o bryd? 

A fyddech gystal â rhoi tic yn y blwch sy’n berthnasol i 
chi.  Os ydych yn briod ar hyn o bryd, dylech lenwi adran 
7 ar gyfer pobl briod hefyd.

6.7
A ydych mewn partneriaeth sifil 
ar hyn o bryd?

A fyddech gystal â rhoi tic yn y blwch sy’n berthnasol 
i chi.  Os ydych mewn partneriaeth sifil ar hyn o bryd, 
dylech lenwi adran 8 ar gyfer y rhai mewn partneriaethau 
sifil hefyd.

6.8 
A fyddech gystal â dweud 
wrthym a ydych yn gwneud 
cais am Dystysgrif Cydnabod 
Rhyw lawn neu interim.  

Mae modd cyhoeddi Tystysgrifau Cydnabod Rhyw llawn i 
ymgeiswyr llwyddiannus:
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•	 y maent yn sengl – mae hyn yn cynnwys y rhai y mae 
eu priodas neu eu partneriaeth sifil flaenorol wedi cael 
ei therfynu.  

•	 y maent mewn priodas warchodedig neu mewn 
priodas warchodedig Albanaidd, lle y mae’r ddau 
barti yn cytuno eu bod yn dymuno aros yn briod ar 
ôl cydnabod rhyw yr ymgeisydd;  ac mae’r priod wedi 
rhoi datganiad cydsynio statudol yn cadarnhau hyn.  

•	 y maent mewn partneriaeth sifil warchodedig neu 
mewn partneriaeth sifil warchodedig Albanaidd, lle y 
mae’r ddau barti yn gwneud cais ar yr un pryd ac yn 
cael eu rhyw wedi’i gydnabod ar yr un diwrnod.  

Mae priodas warchodedig yn briodas dan gyfraith Cymru 
a Lloegr neu wlad neu diriogaeth y tu allan i’r DU.  Mae 
partneriaeth sifil warchodedig yn bartneriaeth sifil dan 
gyfraith Cymru a Lloegr.  Mae priodas warchodedig 
Albanaidd yn briodas a weinyddwyd yn yr Alban.  Mae 
partneriaeth sifil warchodedig Albanaidd yn un a 
gofrestrwyd yn yr Alban.  Os wnaethoch chi briodi mewn 
safle consylaidd neu mewn safle sy’n eiddo i’r lluoedd 
arfog, bydd y ffordd y byddwch yn cael eich trin yn 
dibynnu ar eich penderfyniad i ddewis Cymru a Lloegr, yr 
Alban neu Ogledd Iwerddon fel rhan briodol y DU.  
Cyhoeddir Tystysgrifau Cydnabod Rhyw Interim i 
ymgeiswyr y maent yn bodloni’r meini prawf ar gyfer 
cydnabod rhyw, ond y maent naill ai
•	 heb fod yn gymwys i aros yn briod ar ôl i’w rhyw 

gael ei chydnabod oherwydd eu bod wedi priodi dan 
gyfraith Gogledd Iwerddon 

•	 yn gymwys ond maen nhw a/neu eu priod wedi 
penderfynu nad ydynt yn dymuno aros yn briod ar ôl 
cyhoeddi eu Tystysgrif Cydnabod Rhyw lawn. 

•	 Maent mewn partneriaeth sifil warchodedig neu 
bartneriaeth sifil warchodedig Albanaidd, lle y mae 
dim ond un partner wedi gwneud cais cydnabod rhyw 
(neu lle y mae’r ddau wedi ymgeisio, ond dim ond un 
ohonynt sy’n llwyddiannus.)

•	 Maent mewn partneriaeth sifil ond mae’n bartneriaeth 
nad yw’n warchodedig nac yn bartneriaeth sifil 
warchodedig Albanaidd. 
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Adran 7 Priodas 

Cwestiynau Nodiadau
7.1
A yw’ch priodas yn briodas warchodedig 
neu’n briodas warchodedig Albanaidd?

Ticiwch ydy neu nac ydy.  Mae priodas 
warchodedig yn briodas dan gyfraith Cymru 
a Lloegr neu wlad neu diriogaeth y tu allan 
i’r DU.  Mae priodas warchodedig Albanaidd 
yn briodas a weinyddwyd yn yr Alban.  Dim 
ond y rhai mewn priodas warchodedig neu 
briodas warchodedig Albanaidd fydd yn 
gallu penderfynu gyda’u priod a fyddant yn 
aros yn eu priodas bresennol ar ôl y broses 
cydnabod rhyw.

Bydd yn rhaid i’r rhai a briodwyd dan 
gyfraith Gogledd Iwerddon derfynu eu 
priodas bresennol yn eu rhyw enedigol cyn 
y bydd modd rhoi eu tystysgrif cydnabod 
rhyw lawn iddynt.

7.2.
Os yw’ch priodas yn briodas warchodedig 
neu’n briodas warchodedig Albanaidd, a 
ydych chi a’ch priod yn bwriadu parhau i 
fod yn briod ar ôl i chi fod trwy’r broses 
cydnabod rhyw?

Ticiwch ydym neu nac ydym gan ddibynnu 
ar y penderfyniad yr ydych chi a’ch priod 
wedi’i wneud.

7.3
A yw’ch priod wedi gwneud datganiad 
cydsynio statudol?  

Ticiwch ydynt neu nac ydynt

7.4
Os wnaethoch ateb Ydynt yn 7.3, a yw’n 
amgaeedig gyda’r cais hwn?

Ticiwch ydy neu nac ydy.

Sylwer os wnaethoch chi roi tic wrth ymyl 
ydynt yn 7.3 ond mae datganiad statudol 
eich priod yn cael ei anfon atom ar wahân, 
efallai y bydd eich cais yn cael ei oedi nes 
byddwn yn cael y datganiad statudol. 

Ym mhob achos, sylwer y bydd angen i chi anfon eich tystysgrif priodas wreiddiol 
atom neu gopi ardystiedig ohoni. 

Ar ôl cwblhau adran 7, ewch i adran 9 – talu.
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Adran 8 Partneriaethau Sifil 

Nodyn cyffredinol:  Os yw’ch partneriaeth sifil dan gyfraith Cymru a Lloegr neu os cafodd ei 
chofrestru yn yr Alban, mae modd i’r ddau bartner wneud cais am dystysgrif cydnabod rhyw 
ar yr un pryd.  Os byddwch yn llwyddiannus, cyhoeddir eich tystysgrifau llawn ar yr un pryd, 
heb yr angen i chi derfynu eich partneriaeth sifil yn ei rhyw enedigol yn gyntaf. 

Cwestiynau Nodiadau
8.1
A yw’ch partneriaeth sifil dan 
gyfraith Cymru a Lloegr neu a yw’ch 
partneriaeth sifil wedi’i chofrestru yn 
yr Alban?

Ticiwch ydy neu nac ydy.  

8.2
A ydych chi a’ch partner yn gwneud 
cais cydnabod rhyw ar yr un pryd?  

Atebwch ydym neu nac ydym.

Os ydych chi a’ch partner sifil yn gwneud cais 
cydnabod rhyw ar yr un pryd, mae’n bwysig 
bod tîm gweinyddol y panel yn gwybod hyn o’r 
dechrau, fel bod modd iddynt drefnu bod yr un 
panel yn delio gyda’r ddau gais ar yr un pryd.

Sylwer os cytunwyd ar eich partneriaeth sifil 
yng Ngogledd Iwerddon neu mewn gwlad neu 
diriogaeth y tu allan i’r DU, bydd angen i chi 
derfynu eich partneriaeth sifil, hyd yn oed os bydd 
y ddau ohonoch yn gwneud cais cydnabod rhyw ar 
yr un pryd. 

Sylwer y bydd angen i chi anfon eich tystysgrif partneriaeth sifil wreiddiol neu gopi 
ardystiedig ohoni atom ym mhob achos.   

9. Talu

Mae modd gweld manylion y ffi sy’n daladwy er mwyn gwneud cais am Dystysgrif 
Cydnabod Rhyw mewn taflen ar wahân, ‘Y Canllawiau Cyffredinol’, ac mae hon yn rhoi 
cyflwyniad i’r broses Cydnabod Rhyw, faint yw’r ffi a manylion ynghylch sut i dalu’r ffi.

Mae’r canllawiau er mwyn ymgeisio am help i dalu ffioedd (EX160A) a’r ffurflen gais (EX160) 
yn dweud wrthych os ydych yn gymwys i beidio gorfod talu’r ffi neu fanteisio ar ostyngiad i’r 
ffi.  Mae modd i chi lawrlwytho’r rhain o hmctsformfinder.justice.gov.uk
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Os na fyddwch yn darparu’r ffi gywir, ni phrosesir eich cais nes bydd y Panel Cydnabod 
Rhyw yn cael y taliad cywir.  Dylech sicrhau bod sieciau ac archebion post yn daladwy i 
Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Em.

10. Rhestr wirio o’r dogfennau sy’n cefnogi eich cais 

Yn ogystal â’r ffurflen gais a lenwyd, gofynnwyd i chi ddarparu darnau eraill o dystiolaeth er 
mwyn cynorthwyo eich cais.

Defnyddiwch adran 10 er mwyn rhestru’r holl ddarnau o dystiolaeth yr ydych yn eu 
cyflwyno er mwyn cynorthwyo’r wybodaeth yr ydych wedi’u nodi ar y ffurflen gais. 

Os ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil ar hyn o bryd, bydd angen i PCRh weld eich 
tystysgrif priodas neu’ch tystysgrif partneriaeth sifil wreiddiol, neu gopi ardystiedig ohoni.  
Os oeddech yn briod yn flaenorol ac os ydych chi wedi cael ysgariad, dylech gynnwys copi 
o’r archddyfarniad a oedd yn terfynu eich priodas neu os ydych wedi bod mewn partneriaeth 
sifil, tystiolaeth bod hon wedi cael ei therfynu.  Os ydych chi wedi bod yn briod neu mewn 
partneriaeth sifil ac os bu farw eich priod, dylech gynnwys copi o’u tystysgrif marwolaeth. 

Ni ddylech anfon niferoedd mawr o ddogfennau oni bai bod hynny yn hollol angenrheidiol.  

Mae angen i’r Panel weld tystiolaeth o’r ffaith bod eich rhyw gaffaeledig wedi cael ei 
chydnabod dan gyfraith gwlad neu diriogaeth gymeradwy.  Bydd dogfennaeth swyddogol, 
megis tystysgrif geni (ynghyd â’r hen dystysgrif geni), tystysgrif geni ddiwygiedig sy’n dangos 
newid o ran rhyw, gorchymyn llys, cofnod cydnabod sy’n cyfateb â Thystysgrif Cydnabod 
Rhyw, neu gopi o gofnod mewn cofrestr sy’n cael ei chynnal dan gyfraith y wlad neu’r 
diriogaeth gymeradwy sy’n profi eich bod wedi cael cydnabyddiaeth.  Yn ogystal, bydd 
angen i’r Panel weld tystiolaeth o ddyddiad a lleoliad eich priodas neu’ch partneriaeth sifil (os 
o gwbl).

Dylech roi tic yn y blwch ar ochr dde y tabl os yw’r ddogfen yn amgaeedig gyda’ch cais.

Os oes gennych chi unrhyw bryderon am y dystiolaeth yr ydych yn ei darparu, cysylltwch â 
thîm gweinyddol PCRh am eglurhad. 

11. Datganiadau

Mae angen llofnodi eich cais a nodi’r dyddiad arno er mwyn cadarnhau bod yr holl 
wybodaeth a roddwyd gennych yn gywir hyd eithaf eich gwybodaeth.  Mae gwneud cais 
anwir am Dystysgrif Cydnabod Rhyw yn drosedd.

Os cofrestrwyd eich genedigaeth yn y DU yn wreiddiol, bydd tîm gweinyddol PCRh yn 
cysylltu â’r Cofrestrydd Cyffredinol ar ôl cael eich cais er mwyn cadarnhau bod manylion 
cofrestru eich genedigaeth yn gywir ac er mwyn cadarnhau eich cais.  Yn yr un modd, efallai 
y bydd angen iddynt wneud hyn os cofrestrwyd eich priodas neu’ch partneriaeth sifil yng 
Nghymru a Lloegr neu’r Alban
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Darperir rhestr wirio er mwyn eich helpu i sicrhau eich bod wedi cofio cynnwys popeth 
ac er mwyn eich galluogi i gadw cofnod o’r holl ddogfennau y byddwch yn eu hanfon.  A 
fyddech gystal â rhoi’r holl ddogfennaeth, gan gynnwys y ffurflen gais a siec pan fo hynny’n 
berthnasol, mewn un amlen a’i phostio i’r cyfeiriad a nodwyd.

Gan eich bod yn cynnwys dogfennau gwreiddiol gyda’ch cais, byddem yn eich cynghori yn 
gryf i anfon eich cais trwy’r post cofrestredig.

Caiff eich cais ei gydnabod cyn pen pum diwrnod gwaith o’r adeg pan fyddwn yn ei gael.

Os bydd unrhyw broblemau, byddwn yn cysylltu â chi er mwyn sicrhau bod sylw yn cael ei 
roi i’ch cais cyn gynted ag y bo modd.

Ar ôl gwneud penderfyniad am eich cais, byddwch yn cael llythyr gan dîm gweinyddol PCRh 
yn eich hysbysu o benderfyniad y Panel a chan gynnig canllawiau am yr hyn yr hoffech ei 
wneud nesaf efallai.  Os byddwch yn llwyddiannus, bydd y llythyr hwn yn cynnwys eich 
Tystysgrif Cydnabod Rhyw. 
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